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Kommuniké från årsstämma 2022
Årsstämman i Learning 2 Sleep L2S AB, org.nr 556792–7610, (”Bolaget”) hölls den 7 juni 2022, kl.
10.00 i Bolagets lokaler på Södergatan 19 i Malmö. Stämman beslutade i samtliga föreslagna
ärenden i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag. Nedan följer en
sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades.
Fastställande av resultat- och balansräkning
Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen såsom dessa intagits i årsredovisningen
för 2021.
Vinstdisposition
Det beslutades att Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen balanseras i ny räkning
och att någon utdelning således ej lämnas
Ansvarsfrihet
Det beslutades att bevilja var och en styrelseledamöterna och den verkställande direktören
ansvarsfrihet.
Arvoden till styrelsen och revisorn
Det beslutades att styrelsearvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå till ett belopp
motsvarande ett (1) prisbasbelopp till ordinarie styrelseledamöter och motsvarande två (2)
prisbasbelopp till styrelseordföranden.
Vidare beslutades att ersättning till revisor ska utgå enligt löpande och godkänd räkning.
Val av styrelse och revisor
Det beslutades att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fyra ordinarie
ledamöter utan suppleanter.
De ordinarie ledamöterna Michael Hermansson, Peter Boye, Ebba Fåhraeus och Thomas Wiklund
omvaldes. Till styrelseordförande omvaldes Michael Hermansson.
Det beslutades av nyval av revisionsbolaget Baker Tilly MLT KB med den auktoriserade revisorn
Johnny Persson som huvudansvarig revisor.
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Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden
fram till nästa årsstämma besluta att emittera nya aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner,
med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt inom bolagsordningens från tid till annan
gällande gränser.
För mer information vänligen kontakta:

Micael Gustafsson, VD
Mobil: 073-699 36 01
E-post: micael@learningtosleep.se
Om Learning to Sleep:

Learning to Sleep är en digital vårdgivare specialiserad på behandling av kroniska sömnbesvär.
Behandlingen är en kombination av ett strukturerat behandlingsprogram i en mobil applikation och
veckovisa digitala möten med en psykolog. Företagets behandling bygger på den senaste
forskningen inom området och är mycket framgångsrik - över 90 procent av de patienter som
behandlats får förbättrad sömn. Sverige är bolagets huvudmarknad och behandlingen erbjuds
som en del av det skattefinansierade vårdvalet.
För mer informtion se www.learningtosleep.se
Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se
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